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Lacerta 
Lacerta is de tweemaandelijkse publikatie van de Nederlandse Vereniging voor Herpetologie en Terrariumkunde. De vereniging heeft onge
veer 2000 leden. waarvan ruim 150 in het buitenland. Voor plaatsing komen in aanmerking artikelen over reptielen. amfibieen, terrariumtech
niek. terrariumplanten en geleedpotigen. De voorkeur gaat uit naar artikelen over voortplanting. gedrag en ecologic. 
De vereniging en het tijdschrift hebben geen winstoogmerk. Medewerkers en auteurs ontvangen geen honorarium. Overname van artikelen ai
leen na schriftelijke toestemming van de hoofdredacteur. 

Aanwijzingen voor auteurs 
Aile correspondentie betreffende het tijdschrift Lacerta via de hoofdredacteur. 
Manuscripten bij voorkeur insturen OP. MS-DOS diskette in WordPerfect zonder opmaakcodes (of anders in een ASCII-hestand) samen met 
twee afdrukken. lndien dit niet mogehjk is. dan in drievoud getyr.t met dubbele regelafstand en brede marge. 
Het manuscript dient niet at eerder gepubliceerd te zijn. of tegelijkertijd elders ter publikatie aangeboden te worden. 
Raadpleeg voor stijl en indeling recente nummers van Lacerta. Na de titel met Nederlandse en wetenschappelijke naam, volgen de naam en het 
adres van de auteur en een korte inleiding. De overige tekst onderverdelen in hoofdstukken met zo kort mogelijke kopjes. Geen voetnoten ge
bruiken. Het artikel beeindigen met een Nederlandse samenvatting, die in het Engels wordt vertaald, en een alfabetische literatuurlijst met aile 
in de tekst aangehaalde werken. Daarin citeren zoals hieronder is aangegeven (artikel, bock, verzamelwerk): 
LEEUWEN, F. van. 1984. De Japanse vuurbuiksalamander (Cynops pyrrlwgtJster) (4). Voortplanting in gevangenschap. Lacerta 42: 230-237. 
MERTENS. R. & H. WERMUTH. 1960. Die Amphibien und Reptilien Europas. Kramer Verlag. Frankfurt am Main. 
SCHNEIDER. B .• 1981. Algyroidc•sjir:.ingai (W1egmann. 1834)- Tyrrhenische Kieleidechse. In: Bohme, W. (red.). Handbuch der Reptilien 
und Amphibien Europas. Band I. Echsen II: 392-401. Akademische Verlagsgesellschaft. Wiesbaden. 
Als illustraties komen in aanmerking goede dia's, zwartwit- en kleurenfoto's. en zwartwit-tekeningen (in zwarte inkt) elk op een apart blad. 
Tekeningen en foto's maximaal op A4 formaat inzenden. De genummerde illustraties dienen elk vergezeld te gaan van een korte tekst als on
derschrift. Vermeld deze teksten op een apart vel. Dia's krijgt u teruggestuurd. overige illustraties aileen op verzoek. Auteurs ontvangen drie 
presentexemplaren. eventueel meer na overleg vooraf met de hoofdredacteur. 

Lidmaatschap 
Hetlidmaatschap van de vereniging omvat onder mcer ecn abonnement op Lacerta (zesmaal per jaar) en het Mededelingenblad (elfmaal per 
jaar). Verenigingsjaar en jaargang lopcn van oktober tot en met september. De contributie voor 1994-1995 bedraagt /55,00 (Nederland en 
Belgic). /80.00 (elders). 
Adreswijziging. aanmelding, of opzegging (v66r I september) bij de ledenadministratie. 
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De Schijftongkikker (Discoglossus pictus) 

Zie het artikel van Capula & Luiselli in dit nummer. 
Het afgebeelde exemplaar is geschilderd naar een dier uit Estartit (Costa Brava). De 
soort heeft daar geen vaste paartijd; met uitzondering van januari en februari zijn 
het hele jaar door eieren aan te treffen. Naast gestreepte schijftongkikkers, vindt 
men er ook gevlekte, beide zowel in Iichte als donkere vormen. Hun geluid is heel 
bescheiden; het lijkt op het zachtjes ronddraaien van de startmotor van een auto. 

Gespleten tongen 
SCHWENK, K., 1994. 
Why snakes have forked tongues. 
Science 263: 1573-1577. 

Tekening en tekst: Paul Eichenberger 

Slangen hebben een gespleten tong omdat ze spoorzoekers zijn. Met dit cryptogram 
kwam Kurt Schwenk op de proppen toen hij zich in het aloude mysterie verdiept 
had over de functie van de tong van slangen en hagedissen. Iedereen is het erover 
eens dat de tong een rol speelt in het waarnemen van chemische stoffen ( chemore
ceptie). Door regelmatig likbewegingen te maken kunnen moleculen overgebracht 
worden naar het Orgaan van Jacobson, dat in de mondholte ligt, en dat daardoor ge
activeerd wordt. Omdat er twee van die chemoreceptoren naast elkaar liggen is het 
heel verleidelijk te denken dat een gespleten tong ervoor gemaakt zou zijn om bei
de organen tegelijk aan te spreken. Oat is echter niet het geval. De organen van 
Jacobson functioneren uitstekend in vrijwel alle slangen en hagedissen of ze een 
gespleten tong hebben of niet. 
Met een gevorkte tong kunnen dieren gelijktijdig monsters nemen die op twee ver
schillende plaatsen liggen ( dit speelt een rol in tropotaxis waarbij stimuli vergele
ken worden die tegelijkertijd van twee verschillende plekken binnenkomen). Het 
'tongelen' met een niet of nauwelijks gevorkte tong wordt gebruikt voor de klino
taxis, waarin het vergelijken van stimuli een rol speelt die na elkaar binnenkomen. 
Het heeft voor een dier alleen nut zich van tropotaxis te bedienen als het verschil 
tussen de twee, gelijktijdig waargenomen, signalen groat genoeg is. Een spoor dat 
door een prooidier achtergelaten wordt is vaak smal en beantwoordt dus aan die eis. 
De feromonen in dat spoor vervliegen niet bijzonder snel en worden inderdaad als 
richtsnoer gebruikt voor tongelende reptielen. Met een enkele lik kunnen dieren 
met een gespleten tong dus het verloop van een smal spoor volgen. 
Deze theorie blijkt in de praktijk ook inderdaad te kloppen: dieren met een sterk ge
vorkte tong zoals slangen, varanen, teju's e.a. zijn gespecialiseerde spoorvolgers 
terwijl hagedissen als leguanen en gekko's, die een vrijwel enkelvoudige tongpunt 
bezitten, dat absoluut niet zijn. Er bleek zelfs een verband te bestaan tussen de mate 
van de gevorktheid van de tong en de grootte van het spoorzoekgebied: hoe grater 
de vorking des te meer ruimte de dieren gebruiken om te bemonsteren. 
Nauwkeurige bestudering van films, gemaakt van het tongelproces liet zien dat de 
tongpunten ook inderdaad gespreid worden tijdens het verzamelen van monsters en 
tijdens het intrekken weer dichter bij elkaar liggen. Ook de bouw van de tongspie
ren is daarop gericht. En het zenuwstelsel van de dieren bleek zodanig geconstru
eerd te zijn dater gelijktijdig twee signalen verwerkt kunnen worden. 
In de evolutie zijn de gevorkte tongen onafhankelijk van elkaar minimaal twee keer 
ontstaan in de lijn van de Squamata (slangen en hagedissen). 

Samenvatting: John Boonman 
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De Oranjeknievogelspin (Brachypelma smithi) 

Tim bij ' t Vuur 
Zeeburger
dijk 56 3 

1094 AE 
Amsterdam 

IN L EIDING 
De Oranjeknievogelspin (Brachypelma 
smithi) is zoals de meeste soorten uit 
Mexico een grondbewonend dier. De 
lengte van het kopborststuk en achterlijf 
sa men is ongeveer acht centimeter en de 
spanwijdte van de paten bedraagt zo' n 
zestie n centimeter. 
Om de hitte te vermijden leeft de spin 
overdag teruggetrokken onder de grond 

Volwassen Oranjeknievogelspin. Foto: R. Kivit. 
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in een hoi van soms wei 50 em diep. 's 
Avonds wordt zij actief en gaat op j acht 
naar allerle i insekten en kleine zoogdie
ren. 
De spin beschikt over een bijzonder af
weermechanisme. A Is zij een belager te
genkomt dan wrijft zij met de achterpo
ten over haar achterlichaam en 
verspre idt zo een wolk van zeer fijne 
haartjes in de richting van de belager. 
Deze haartjes veroorzaken irritaties aan 
de ogen en luchtwegen. Van deze ver
wan·ing bij de belager maakt de spin ge
bruik om de benen te nemen. 

GEDRAG, ALGEMEEN 
Als de spin na verloop van tijd een goed 
gevuld achterlijf heeft dan stopt zij met 
eten. Meestal betekent dit dat ze gaat 
vervellen. Is dat het geval dan verandert 
het kaalgewreven achterlijf langzaam 
van een blanke naar een donkere tot 
blauwzwarte kleur. Deze kleurverande
ring wordt veroorzaakt door de beha
ring op de nieuwe huid. De donkere 
streepjes van de nieuwe haartjes zijn 
duidelijk z ichtbaar onder de oude huid. 
Is het achterlijf geheel da nker gewor
den, dan gaat de spin op haar rug liggen 
en vervelt. Een vervelling kan soms wei 
12 uur duren. Eenmaal uit de oude huid 
gestapt is het achterlijf weer helemaal 
behaard. Het duurt nog ongeveer ander
halve week voordat de huid goed is uit
gehard. Daarna gaat de spin pas weer 
ete n. In de periode van vervelling en 
uitharde n van de huid mogen er geen 
voedseldieren in het te rrarium aanwe
zig zijn, omdat die de spin kunnen aan
vrete n. 

JNRICHTI NG 
Eens per week maak ik de aarde in het 
terrarium wat vochtig. Steeds staat er 
een klein schaaltje of dekseltje met vers 
water in het terrarium waaruit de spin 
kan drinken. 
De Oranjeknievogelspin is goed in ge
vangenschap te houden en te kweken. 
Een bak van 30x20x20 em (lxbxh) vol
doet al, maar in een grotere bak komt 
het dier beter tot zijn recht. Niet aileen 
door een wat leukere inrichting, maar 
vooral omdat het dier dan meer loop
ruimte heeft. De bak mag niet hoger 
dan 35 em zijn. Het achterlijf van een 
vogelspin is nogal kwetsbaar e n barst 
gauw open als zij valt, zeker als de spin 
veel gegeten heeft. Een dergelijke wond 
is dodelijk voor de spin. 

Lacen a 53(3) 
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VOORTPLANTING 
Bij volwassen exemplaren onderschei
den mannetjes zich uitwendig van 
vrouwtjes door de aanwezigheid van ti
biaalhaken aan de onderzijde van het 
derde segment (de tibia) van beide 
voorpoten. Ook de kaaktasters (pedipal
pen) zijn bij een volwassen mannetje ui
terlijk veranderd door de aanwezigheid 
van zaadreservoirs (bulbussen) aan de 
eerste segmenten (tarsussen) van de pe
dipalpen. 
Voordat het mannetje kan paren moeten 
de bulbussen worden gevuld met sper
ma. Hij maakt hiervoor een webje als 
een soort slaapzak en kruipt er op zijn 
rug in. Hij deponeert vervolgens een 
druppel sperma uit zijn achterlijf in het 
web en spint dit een beetje in. Hij kruipt 
vervolgens uit het webje om de bulbus
sen met dit sperma te vullen. Nu is hij 
klaar voor de paring. Zodra het scheme
rig wordt, gaat hij op zoek naar een 
vrouwtje. Hij maakt daarbij klopsigna
len met zijn pedipalpen en voorpoten. 
Als een vrouwtje paringsbereid is dan 
beantwoordt zij die signalen door haar 
voorpoten in de Iucht te steken en soms 
wat te zwaaien. Vervolgens duwt het 
mannetje zijn tibiaalhaken op de kaken 
van het vrouwtje zodat zij hem niet voor 
de bevruchting kan verorberen. Hij 
duwt haar iets omhoog en schudt onder
tussen heftig met de pedipalpen om het 
sperma in de bulbussen los te kloppen. 
Dan duwt hij haar helemaal achterover 
en Ieegt zijn bulbussen in haar ge
slachtsopening die onder op haar ach
terlijf zit. Na enkele seconden is de pa
ring voltooid en maakt het mannetje 
zich uit de voeten om niet door het 
vrouwtje te worden opgegeten. 
Als het vrouwtje een geschikte plek 
heeft gevonden en bovendien is volge
geten, duurt het meestal nog een maand 
voordat zij een eicocon bouwt. Ze spint 

een soort soepkom van spinrag om zich 
been en legt daarin 200 tot I 000 eitjes. 
Van dit geheel maakt zij een balletje of 
eicocon. Het duurt ongeveer negen we
ken voordat de cocon uitkomt. Ze be
waakt in die tijd de cocon goed. Na drie 
weken vervellen de embryo's naar het 
eerste larvenstadium. Weer drie weken 
later naar het tweede stadium, waarbij 
ze al een voor- en achterlijf hebben en 
kunnen lopen. Bij het uitkomen van de 
cocon zijn de diertjes nogmaals verveld 
en zijn het echte spinnetjes. Na onge
veer vijf tot zes dagen nemen de jonge 
spinnetjes voor het eerst voedsel tot 
zich. Stofkrekeltjes en fruitvliegen zijn 
een mooie maat. Gezien het grate aan
tal eitjes dat deze spin kan leggen, kun
nen bij een juiste behandeling van de 
jonge spinnetjes zeer veel diertjes over 
blijven. Ze moeten dan wei afzonder
lijk worden gehuisvest, omdat ze kan
nibalistisch zijn. Het duurt minstens 
een jaar voordat de eerste dieren vol
wassen zijn. Bij mij komt het voor dat 
uit hetzelfde nest enkele spinnen pas na 
vijf jaar volwassen zijn, terwijl ze toch 
op dezelfde wijze zijn behandeld. 
De Oranjeknievogelspin staat al een 
aantaljaren op lijst 2 van de wet B.U.D. 
en mag dus niet zonder meer uit de 
vrije natuur worden gei"mporteerd. Het 
kweken in gevangenschap is dus nodig 
om deze spin voor de terrariumhobby te 
behouden. Dat is mij dit jaar weer ge
lukt. 

BRACHYPELMA SMITH/ 
The behaviour, mating and breeding of 
Brachypelma .wnithi is briefly described. 

AANBEVOLEN LITERATUUR 
SCHMIDT, G., 1993. Vogelspinnen. 
Lebensweise - Bestimmungsschliissel -
Haltung - Zucht. Landbuch-Verlag GmbH, 
Hannover. 
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Over het voortplantingsbiotoop van Philautus 
op Mount Kinabalu (noordelijk Borneo) 

INLEIDING 
In Zuidoost-Azie komen twee tot drie 
centimeter kleine, overwegend 's nachts 
actieve boomkikkers voor van bet ge
slacht Philautus. Ze behoren tot de zeer 
soortenrijke familie Rhacophoridae, de 
Schuimnestboomkikkers. Door de bui
tengewoon grate variatie in kleurpa
troon en tekening (vgl. INGER, 1966; 
DRING, 1987) is bet voor herpetologen 
vaak moeilijk of zelfs onmogelijk kik
kers in bet veld te determineren. Tot 
voor kort waren op Borneo maar drie 
soorten bekend (INGER, 1966; LIEM, 

1970). DRING ( 1987) onderscheidt in
middels tien soorten, die hij in de groe
pen Philautus hosei, P. vermiculatus, P. 
tectus en P. aurifasciatus heeft onderge
bracht. 
De boven de 1600 meter voorkomende 
soorten op Mount Kinabalu in Noord
Borneo behoren zonder uitzondering 
tot de groep P. aurifasciatus. Wat hun 
bouw betreft lijken de soorten veel op 
elkaar, maar op basis van bet geluid dat 
ze voortbrengen is er een duidelijk on
derscheid te maken. Op Mount 
Kinabalu komen vijf soorten voor. Tot 
een hoogte van 1750 m zijn dat P. mjo
bergi Smith en P. petersi (Boulenger) 
(MALKMUS, 1992). P. cf. mjobergi 
heeft een verspreiding van 2300 tot 
3050 m. Voor P. amoenus Smith is dat 
van 1750 tot 2400 m (MALKMUS, 

1992). P. longicrus (Boulenger) komt 
op 3000 m voor (INGER & STUEBING, 
1992). DRING ( 1987) meldt dat P. mjo
bergi bij de Pakka-grot op 3000 m is 
aangetroffen. Wij hebben echter de zeer 
karakteristieke roep van deze kikker 
niet boven 1750 m gehoord, terwijl 
wij toch op verschillende tijden van 
de dag en de nacht bet pad tussen 

1500 en 3000 m hebben afgelopen. 
Tussen 1750 en 2400 m laat P. amoenus 
zich zodra de nacht invalt in koor horen 
met een rauw raspend geluid. In de ne
velwoudzone tussen 2200 en 2400 m 
komt naast P. amoenus ook een andere 
Philautus voor. Deze brengt een geluid 
voort dat in zijn opbouw sterk doet den
ken aan dat van P. mjobergi. Het klinkt 
wat rauwer, minder scherp en mist de 
voor P. mjobergi kenmerkende laatste 
slag. In tegenstelling tot de schutkleu
ren die we doorgaans van Philautus 
kennen, kwamen wij in deze overgangs
zone een haast verwarrende hoeveel
heid kleurpatronen en tekeningen te
gen. Vooral de rijkdom aan kleuren 
verraste ons. Wij kwamen dieren tegen 
met karmijnrode dijen met bruine stre
pen, dieren met een diep roodbruine of 
mosgroene rug en dieren met een zwar
te nettekening op een witte ondergrond. 
Beneden de 1750 m roept P. mjobergi 
vooral 's nachts, waarbij de grootste 
roepactiviteit valt tussen 18.30 en 20.00 
uur en tussen 4.30 en 5.30 uur. Af en toe 
is overdag een enkele kikker te horen. 
Van dezelfde vorm die wij tussen 2200 
en 3000 m aantroffen, ligt de piek van 
de roepactiviteit tussen 12.00 en 16.00 
uur. Wellicht is dat een aanpassing aan 
de relatief lage nachttemperaturen. 
Wat hun afmetingen betreft lijken de 
kikkers die hoog op de berg voorkomen 
sterk op P. mjobergi, maar ze verschil
len in kleurpatroon en tekening. Een 
21 ,5 mm groot mannetje op 3050 m 
hoogte had een zwartbruine bovenkant 
met een witbruine streep tussen de 
ogen. De onderzijde van bet lichaam en 
ledematen, de flanken en de zijkant van 
de dijen waren wit met een zwarte net
tekening. De dieren uit de lager ge-

Lacerta 53(3) 
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Pllilautus cf. mjohergi in amplexus. Foto: H. Sauer. 

Embryo van Philawus mjobergi 19 dagen voor de afronding van de metamorfose. De voor- en 
achterpoten en de pigmentering zij n al duidelij k zichtbaar. Foto: H. Sauer. 
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legen gebieden hadden aan de onderzij
de steeds een witte kleur, terwijl de rug 
tal van bruine kleuren had. Met het oog 
op deze onduidelijkheden kunnen de 
dieren boger op de berg slechts onder 
voorbehoud tot P. mjobergi gerekend 
worden. 
Van P. longicrus melden INGER & 
STUEBING (1992) dat deze in het 
Pakka-gebied voorkomt. Wij betwij
felen dit omdat wij in hetzelfde gebied 
tussen 2500 en 3000 m naast het geluid 
van P. cf. mjobe rg i aileen de hoge kre
ten van de dwergpad Pelophryne misera 
hebben waargenomen. 

NEPENTHES VILLOSA ALS KIN
DERKAMER VAN PHILAUTUS cf. 
MJOBERGI 
Ten oosten van de morene-puinhelling 
van de Pakka-grot bevinden zich op 
3000 meter hoogte op bet serpentijnge
steente vlakke stukjes grond die sterk in 
vochtgehalte wisselen. Daarop groeit 
een soortenarm, Iicht en vier tot zes 
meter hoog bos van coniferen (Podo
carpus, Dacrydium en Phyllocladus) 
met bolvormige kronen. Ook zijn er 
struikvegetaties (Leptospennum, Myri
ca, Schima en Rhododendron) te vin
den. De groei van epifyten als orchi
deeen, mossen, varens en wolfsklauw
achtigen is gering (zie ook STEIN, 
1978). 
Tussen 2440 en 3200 m vormt op deze 
voedselarme bodem de vleesetende 
Bekerplant Nepenthes villosa een ka
rakteristieke verschijning (KURA T A, 
1976). De bekers van deze slingerende 
struik zijn een tot insektenval omge
vormd deel van bet blad. Ze zijn voor 
een derde gevuld met een waterige ver
teringsvloeistof waarin eiwitoplossende 
enzymen zitten. Een soort dekseltje 
geeft bescherming tegen het binnen
dringen van regenwater. De bekers, de 
bladeren en de bloemen groeien vanuit 
het midden van een basisrozet naar bui-

ten. Deze basisrozet bestaat telkens uit 
10 tot 30 afgestorven bekers die gedeel
telijk met water gevuld kunnen zijn. 
Deze bekers raken de grond, zitten er 
soms zelfs half in of worden gesteund 
door orchideeenknolletjes en varenwor
tels die eromheen groeien. De actieve 
bekers vormen, net als de met regenwa
ter gevulde afgestorven bekers, een 
soort minipoeltjes die ook wei fytotel
men worden genoemd. Ze zijn te verge
lijken met de waterreservoirtjes in de 
bladoksels van Schroefpalmen (Panda
nus), in holle bamboestaken, in boom
holtes en in kuiltjes op de plankwortels. 
Zij vormen bet enige stilstaande water 
op deze hoogte. In dit water ontwikkel
de zich een hooggespecialiseerde le
vensgemeenschap die grotendeels uit 
eencelligen, wormen, mijten, spinnen 
en insektenlarven bestaat (zie THIENE
MANN, 1932). 
In augustus 1994 onderzochten wij tus
sen 10.00 en 13.00 uur bet moeilijk be
gaanbare coniferenbos bij de Pakka
grot. Af en toe hoorden wij P. cf. 
mjobergi roepen. Het was moeilijk om 
de plaats van waaruit werd geroepen te 
lokaliseren. Want hoe beho~dzaam wij 
de roepende kikkers ook benaderden, ze 
hielden steeds hun mond als we in de 
buurt kwamen. Uiteindelijk hebben wij 
zo slechts een mannelijk dier kunnen 
vangen. Wei kwamen wij steeds bij een 
Nepenthes-struik terecht. Daar vonden 
wij eitjes in vier afgestorven bekers. 
Een beker was voor de helft met eitjes 
gevuld en de drie andere tot de rand. De 
bekers maakten steeds deel uit van een 
bodemrozet van N. villosa. Ze werden 
door overhangende struiken beschermd 
tegen directe regen en zonneschijn. De 
bekers waren lek maar bleven door hun 
ligging in de schaduw en bet directe 
contact met de bodem voldoende voch
tig om de eitjes te kunnen Iaten ontwik
kelen. 
De legsels bestonden uit 9 tot 17 zeer 
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Bos mel bolvormige kronen op Mount Kinabalu op 3100 m hoogle 
mel een ondergroei van Nepenthes villosa. Foto: R. Malkmus. 
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grote gelatine-omhulsels met een dia
meter van II tot 15 millimeter. Een ge
deelte van deze omhulsels bevatte al ver 
ontwikkelde embryo's die een grote 
dooierzak hadden en die volgens de ta
bel van GOSNER ( 1960) in het stadium 
36 tot 38 verkeerden . De embryo's be
vonden zich op hun beurt weer in een 
eigen, duide lijk herkenbaar blaasje bin
nen het grote omhulsel. Van de gelati
ne-omhulsels bevatten 20 tot 30% geen 
embryo's maar ze waren wei met vocht 
gevuld. Wellicht geven deze tijdens 

droge perioden vocht aan de omhulsels 
met embryo's zodat die een dergelijke 
periode kunnen overbruggen. 
Tot nu toe zijn slechts legsels van 7 tot 9 
e itjes gevonden (INGER, 1966; MALK
MUS, 1989). Oat roept de vraag op of 
niet meerdere paartjes verantwoordelijk 
zijn voor legsels die ui t meer dan I 0 ei
tjes bestaan . Ook is niet bekend of deze 
soort hun legsel uits luitend in bekers 
van Nepenthes deponeert of ook andere 
waterreservoirtjes gebruikt. 
Om de verdere ontwikkeling van de 
embryo's te kunnen volgen, hebben wij 
twee met e itjes gevulde bekers mee 
naar het dal genomen. De embryo's 
hebben de weinig zachtzinnige afdaling 
zonder problemen doorstaan. Ook de 
periode van 20 dagen in het chalet zijn 
zonder problemen verlopen, hoewel de 
temperatuur van 17 tot 22°C fors boven 
die uit hun natuurlijk biotoop lag (5 tot 
I8°C). Pas de reis naar het vliegveld, 
het urenlange oponthoud aldaar met 
temperaturen van boven de 30°C en de 
vlucht naar Frankfurt bleken voor bijna 
aile embryo's dodelij k. Slechts een em
bryo ontwikke lde zich in de beide daar
opvolgende weken tot de e indfase van 
de metamorfose. Schimmelvorming 
verhinderde uite indelijk het daadwerke
lijk uitkomen. 
Meer geluk hadden YONG et al. ( 1988) 
met P. cf. aurifasciatus van de hooglan
den van Genting van het Maleisisch 
schiereiland. Het lukte hen om van leg
sets van deze kikkers uit afgestorven 
bekers van N. sanguinea de gehele ont
wikkeling te volgen tot en met het uit 
het ei komen van de jonge dieren. 
De ontwikkeling waarbij het dier zich 
van e i tot kikker zonder tussenstadium 
van een vrij zwemmend larfje ontwik
kelt binnen het ei-omhulsel is bij de 
Europese kikkers onbekend. DUELL

MAN & TRUEB ( 1986) mel den dat een 
dergelijke ontwikkeling wei is aange
toond bij soorten uit minstens acht fa-
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Mannetje van Phi/au/us cr. mjobergi bij een met eitjes gevulde beker 
van Nepemhes villosa . Let op de perfecte schutkleur. 
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Foto: R. Malkmus. 

milies (Leiopelmatidae, Microhylidae, 
Leptodactylidae, Bufonidae, Ranidae, 
Sooglossidae, Myobatrachidae en Rha
cophoridae) uit de tropen van zowel de 
oude als de nieuwe wereld. 

BEKERS VAN NEPENTHES ALS 
BROEDPLAATS YOOR ANDERE 
AMFIBIEEN 
Er is weinig literatuur beschikbaar over 
de rol die de bekers van Nepenthes spe
len als afzetplaats voor eitjes van ande
re k..ikkerachtigen. Naast YONG et al. 
( 1988) hebben aileen PH ILLIPPS & 
LA MB ( 1988) daarvan melding ge-

maakt. De laatsten hebben een volwas
sen P. mjoberg i gevonden in een beker 
van N. villosa. Een van mijn begele i
ders voncl in de buurt van de Pakka-grot 
(MALKMUS, 1994) een uit 16 eitjes be
staand legsel van onbeke nde herkomst. 
Het was aan de basis bevestigd van een 
omhoogstaand deksel van een actief 
verterende beker van een N. villosa. 
In actief verterende bekers van N. am
pullaria in S ingapore en Sarawak wer
de n zelfs vrij zwemmende larven ge
vonden. Z ij ware n van soorten af
komstig die in een vergevorderd stadi
um het ei verlaten. De larven tere n tot 
aan de metamorfose op hun grote dooi
erzak en hoeven daarom geen ander 
voedsel tot zich te nemen. De larven 
waren afkomstig van Kalopluynus 
pleurostigma, Microhyla borneensis en 
van Bufonidae (resp. LIM & NG, 199 1; 
DOVER, 1928 en PARKER, 1934). Het 
zou de eerste keer zijn dat is aange
toond dat Bufonidae bekers van Ne
penthes als broed plaats gebruiken. LIM 
& NG ( 199 1) trekkcn in mijn ogcn te
recht in twijfel dat het hier, zoals 
DOVER ( 1928) dac ht, om larven van 
Bufo melanostictus zou kunnen gaan. 
Zij vermoeden dat het eerder een 
dwergpad van het geslacht Pe/ophryne 
betre ft , waarvan bekend is dat die in 
dergelijke waterreservoirtjes broedt. 
Oat amfibieen met een kort larvestadi
um een voorkeur hebben voor N. am
pul/aria als broedplaats, heeft meerdere 
oorzaken. In de eerste plaats zij n de be
kers d ie op de bodem rusten makkelij k 
bereikbaar. De bekers van deze plant 
hebben daarnaast een horizontaal terug
geslagen deksel, waardoor het regenwa
ter ongehinde rd kan binnendringen. De 
concentratie van de verre ringsvloeistof 
is daardoor veel geringer dan bij de an
dere Nepenthes-soorten. Tenslotte be
staat bij de nog levende actieve bekers, 
in tegenste lli ng tot de afgestorven be
kers, geen gevaar voor uitdroging. 
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Philawus amoen11s in amplexus. 
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PHILAUTUS AMOENUS LEGT 
EITJES IN ROTSSPLETEN 
Van P. amoenus ontdekte mijn begelei
der Dr. Sauer op 2300 m hoogte in het 
nevelwoud met een dichte ondergroei 
van het bamboe Bambusa gibbsiae een 
geheel ander soort broedplaats. In een 
rotsformatie met spleten vond hij niet 
aileen een kleine kolonie van deze kik
kertjes maar ook 15 eitjes van 8 tot I 0 
millimeter grootte. Ze waren gedeelte
lij k aan e lkaar bevestigd en gedeeltelijk 
afzonderlijk aan de bovenkant en de bo
dem van de rotsspleet. De rotsen wer
den weliswaar niet door water om
spoe ld maar waren toch vochtig en 
buiten de directe invloed van de zon. 

Foto: R. Malkmus. 

TOT SLOT 
Hopelijk lukt het nog eens om de to
tale broedcyclus te volgen. Terrarium
waarnemingen zijn daarbij onontbeer
lijk. 
De vondst van vier broedplaatsen van P. 
cf. mjobergi heeft aangetoond dat naast 
toeval en geluk vooral ook vasthou
dendhe id nodig is. Daardoor kunnen 
wij nu enkde waarnemingen toevoegen 
aan de bestaande spaarzame beschrij
vingen van deze broedplaatsen. Dr. 
Sauer (Bad Orb, Duits land) wil ik dan 
ook hartelijk bedanken. Zonder de tijd
rovende en met volhardi ng ondernomen 
zoektochten van Dr. Sauer waren deze 
resultaten niet mogelijk geweest. 
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ON THE BIOLOGY OF THE BREEDING 
SITES OF SOME MONTANE FROGS (GE
NUS PHILAUTUS) ON MT. KINABALU, 
NORTH BORNEO 
Four species of the rhacophorid genus 
Philamus are known from the higher regions 
of the southern slopes of Mt. Kinabalu at alti
tudes between 1600 and 3050 m. These are: P. 
mjobergi, P. petersi, P. amoemts and P. /ongi
crus. Clutches (9-17 eggs; capsular diameter 
11-15 mm) of P. cf. mjobergi were found in 
four inactive pitchers of Nepelllhes villosa. 
The direct development of one egg could be 
observed up to the last stage. 
In addition 15 Philaullls amoemts eggs were 
discovered adhering to the humid surface of 
rock fissures at an altitude of 2300 m in an 
area of cloud forest characterized by hanging 
lichen and mosses and dense Bambusa gibb
siae. 
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De Echte Schijftongkikkers 
(het genus Discoglossus) 
in het westelijke Middellandse-Zeegebied 

INLEIDING 
Het geslacht Discoglossus omvat vier 
soorten die verspreid voorkomen in het 
westelijke Middellandse-Zeegebied en 
een in het oostelijke gedeelte (D. nigri
venter) (MENDELSSOHN & STEINITZ, 
1943). 
In de afgelopen jaren zijn er verscheide
ne fundamentele stappen ondemomen 
om te komen tot een analyse van de ge
netische structuur en de morfologie 
(vormleer) van een aantal populaties 
van Discoglossus. Dit artikel geeft een 
overzicht van de huidige kennis over de 

· . . . .. .. 

Europese en Afrikaanse groepen geba
seerd op gegevens betreffende genetica, 
morfologie en gedrag zoals die naar vo
ren zijn gekomen in een reeks studies 
(LANZA et al., 1984; CAPULA et al., 
1985; BUSACK, 1986; NASCETTI et al., 
1986; CLARKE & LANZA, 1990; GLA W 
& VENCES, 1991 ; CAPULA & CORTI, 
1993a). Verder zullen in dit artikel de 
verspreiding van Discog/ossus nu en in 
het verleden worden samengevat. Bo
vendien behandelen we de evolutionai
re verwantschappen van de vertegen
woordigers van de Echte Schijftong-
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Verspreiding van Discvglossus in het westetijke Middellandse-Zeegebied: D. galganoi (• • • • •); D. pictus (•- •- •); 
D. sardus (----);D. montalentii (• • • • •). De pijlen geven de aanwezigheid aan van D. pictus in Zuid-Frankrijk 
(Languedoc) en in Noordoost-Spanje (Catatonic). 
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kikkers door een vergelijking van mor
fologische {CAPULA & CORTI, 1993b) 
en enzymologische gegevens (LANZA 
et al., 1984; CAPULA et al., 1985). 

FOSSIELE GEGEVENS VAN 
DISCOGLOSSUS 
De oudste overblijfselen van het ge
slacht Discog/ossus dateren uit het 
Boven-Oligoceen (Chattien uit Mainz, 
Duitsland: MEYER, 1860) (zie tabel p. 
79). Deze resten zijn beschreven als D. 
troscheli, die BOULENGER ( 1891) ver
volgens als identiek met D. pictus 
beschouwde. D. giganteus uit het 
Midden-Mioceen, die door WElT
STEIN-WESTERSHEIMB { 1955) is be
schreven, is inmiddels door SANCHIZ & 
ML YNARSKI ( 1979) een synoniem ge
noemd voor Latonia seyfriedii en be
hoort dus niet tot Discoglossus. Volgens 
deze auteurs moeten aile Europese fos
sielen uit het Mioceen en het vroege 
Pleistoceen die voorheen werden ge'i
dentificeerd als D. giganteus of D. cf. 
giganteus, ondergebracht worden in L. 
seyfriedii. 
Van het Iberisch schiereiland zijn fos
siele vondsten bekend uit het Neogeen, 
het Plioceen en het Midden-Pleistoceen 
{SANCHIZ, 1977a, 1977b). Volgens AL
COVER & MA YOL ( 1981) zijn overblijf
selen van een nieuwe fossiele schijf
tongkikker op de Balearen gevonden 
(uit het P1io-Pleistoceen op Mallorca en 
het Onder-Pleistoceen op Menorca). 
In Zuidwest-Frankrijk is het geslacht 
Discoglossus bekend uit het Midden
tot Boven-Pleistoceen van Abimes de Ia 
Fage (RAGE, 1973) en in Corsica uit het 
Boven-Pleistoceen van Macinaggio 
( GASC, 1961) en uit de preneolithische 
grot van Araguina-Sennola bij Bonifa
cio {VIGNE, 1985). 
Op Sardinie zijn fossielen van schijf
tongkikkers gevonden daterend van
af het Onder-Mioceen (SANCHIZ & 
SANZ, 1980) tot in het P1eistoceen 

{SANCHIZ, 1979; KOTSAKIS, 1981 ). 
Op het schiereiland van ltalie is het ge
slacht bekend uit het Pleistoceen van 
Vitinia (Latium) {KOTSAKIS, 1982a), 
Scoppito (Abruzzen) (KOTSAKIS, 
1982b) en Spinagallo (Sicilie) (KOTSA
KIS, 1978). Overb1ijfselen van een 
schijftongkikker uit het Onder- tot 
Midden-Pleistoceen, gevonden in 
Toscane (Montagnola Senese), zijn 
door FOND I ( 1972) gemeld. Deze date
ring moet echter nog bevestigd worden. 
Overblijfselen van Discoglossus uit het 
Pleistoceen zijn ook bekend van Malta 
(BATE, 1935; SAVONA VENTURA, 
1984 ), Kreta {KOTSAKIS, 1984) en 
Israel (HAAS, 1966). Van bijzonder be
lang zijn de twee enige meldingen uit 
Afrika, die teruggaan tot het A1gerijnse 
P1eistoceen (GINSBURG et al., 1968) en 
het Marokkaanse Onder-Ho1oceen 
(SCHNEIDER, 1975). 

DE RECENTE DISCOGLOSSUS 
Het geslacht Discoglossus en de twee 
eerste soorten, D. pictus van Sicilie en 
D. sardus van Sardinie, zijn in 1837 be
schreven, op respectievelijk pagina 6 en 
8 van hetzelfde artikel (OTIH, 1837; 
TSCHUDI, 1837). Sindsdien heeft de 
laatste vorm een bewogen geschiedenis 
achter de rug omdat de meeste auteurs 
hem niet als aparte soort erkenden (LA
TASTE, 1879; CAMERANO, 1883; BOO
LENGER, 1897; SCHREIBER, 1912; 
MERTENS & MULLER, 1940; LANTZ, 
1947; MERTENS & WERMUTH, 1960). 
KNOEPFFLER ( 1962) ondersteunde op
nieuw de status van de soort D. sardus 
op basis van morfologische en andere 
biologische criteria, een mening die 
later gedeeld werd door WEBER & 
SCHNEIDER (1971) en WEBER (1974). 
Beide laatsten toonden aan dat de pa
ringsroep van deze kikker kenmerkend 
voor de soort is. 
In 1878 beschreef CAMERANO D. sco
vazzi uit Marokko. In 1879 ste1de LA-
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Discoglossus galganoi galganoi. El Arena!, Sierra de Gredos (Spanje). Foto: M. Capula. 

TASTE, bijna als grap, twee nieuwe na
men voor: D. hispanicus (om een 
Spaanse Discoglossus te erkennen) en 
D. algirus (om een Algerijnse soort te 
onderscheiden). Tenslotte gaf HERON
ROYER ( 1888), die het artikel van 
Lataste over het hoofd zag, de naam D. 
auritus aan de schijftongk.ikkers uit 
Algerije . Sindsdien worden D. scovazzi 
en D. auritus als synoniem beschouwd 
voor D. pictus. D. hispanicus en D. al
girus waren niet hetzelfde lot bescho
ren: hun namen waren in feite op een 
uiterst onorthodoxe manier naar voren 
geschoven en ze verdwenen terecht on
middellijk in her vergeerboek (LANZA 
et al., 1987). 
Op grand van genetische en morfologi
sche gegevens die verkregen zijn door 
een reeks studies vanaf 1983, onder
scheidt men in Europa en Afrika vier 
soorten schijftongkikkers, waarvan ten
minste twee soorten meerdere vonnen 
kennen. 

Discoglossus galganoi leefl in het wes
telijke, zuidelijke en centrale dee! van 
het Iberisch schiereiland (CAPULA et 
al. , 1985). Het bestaan van een tweede 
Spaanse soort, D. jeanneae, die door 
BUSACK ( 1986) beschreven ·is, wordt 
niet door sterke genetische gegevens 
ondersteund. NASCETTI et al. ( 1986) 
bestudeerden enzymologische variaties 
bij de Spaanse schijftongkikkers. De 
geringe genetische verscheidenheid die 
tussen exemplaren uit verschillende ge
ografische gebieden gevonden werd, 
suggereerde in hun ogen een ruime uit
wisseling van genen. Daarom zou aan 
deze vonnen veeleer de status van on
dersoort toekomen: D. g. galganoi en 
D. g. jeanneae. Yolgens deze schrijvers 
en LANZA et al. ( 1987) komt D. g. gal
ganoi voor in het westen en het centrale 
dee! van het Iberisch schiereiland en D. 
g. jeanneae in de gebieden ten zuiden 
van de rivier de Guadalquivir. 

77 



78 

Discoglossus sardus is een Tyrrheense 
soort die leeft op de Hyere eilanden (lie 
de Port-Cros en lie du Levant, Zuid
Frankrijk), de Toscaanse archipel (de 
eilanden Giglio en Montecristo ), het 
voormalige eiland Monte Argentario 
(Toscane, Midden-Italit!), Sardinie (met 
inbegrip van de eilanden Caprera en 
San Pietro) en Corsica (CAPULA & PRA
TES!, 1979; LANZA et al., 1984 ). De 
populatie van het eiland Lavezzi 
(Corsica) behoort waarschijnlijk ook tot 
deze soort (LANZA et al., 1987). 
Discoglossus montalentii is endemisch 
op Corsica waar ze samen voorkomt · 
met D. sardus. In de kuststrook lijkt D. 
montalentii te ontbreken (LANZA et al., 
1984; LANZA, 1989; CLARKE & LAN
ZA, 1990). 
Discoglossus pictus komt voor op 
Sicilie, op Malta en omringende eiland
jes en in het noordwesten van Afrika. 
LANZA et al. ( 1987) houden vol dat er 
waarschijnlijk drie ondersoorten zijn: 
D. pictus pictus (Sicilie, Malta en 
Gozo ), D. pictus auritus (Tunesie, in
clusief het eiland La Galite, en 
Algerije ), en D. pictus scovazzi 
(Marokko). De gei'soleerde populaties 
van D. pictus die in het zuidwesten van 
Frankrijk en het noordoosten van 
Spanje voorkomen, zijn mogelijk ont
staan door de vestiging van enkele die
reo die men vanuit Algerije gei'mpor
teerd heeft (LANZA et al., 1987). Deze 
veronderstelling lijkt te worden onder
steund door enzymologische gegevens 
(zie NASCETTI et al., 1986). 
Uit het oostelijke Middellandse
Zeegebied is slechts een soort bekend, 
Discoglossus nigriventer. Deze soort 
staat echter op het punt uit te sterven of 
is al uitgestorven (Werner in: SANCHIZ 
& SANZ, 1980). De kikker komt (of 
kwam) voor in een zeer beperkt gebied 
langs de westkust van het Hule-meer, 
vlak bij de grens tussen Israel en Syrie. 
Er zijn slechts vier exemplaren van be-

kend (twee volwassenen en twee lar
ven) (MENDELSSOHN & STEINITZ, 
1943; STEINITZ, 1955). 
Volgens LANZA et al. ( 1987) is D. mon
talentii de meest afwijkende soort die 
genetisch gesproken het verst verwij
derd is van de overige soorten volgens 
Nei's formule (een maat voor de geneti
sche diversiteit tussen populaties): de D 
tussen deze en andere soorten ligt tus
sen 0,84 en 1. Hun conclusies komen 
overeen met de vaststelling dat D. mon
talentii skeleteigenschappen heeft die 
uniek zijn binnen het geslacht 
Discoglossus (zie CLARKE & LANZA, 
1990). Verdere ondersteuning werd on
langs verkregen door de bepaling van 
de hoeveelheid kern-DNA (Fritz, Glaw 
& Vences, pers. med.) en door analyse 
van gedragspatronen, met name de 
structuur van de roep van Discoglossus 
uit het westelijke Middellandse
Zeegebied (GLAW & VENCES, 1991). 
Deze geluidsstudie toonde aan dat de 
vier westelijke soorten schijftongkik
kers gemakkelijk te onderscheiden 
zijn aan hun roep. De roep van D. 
montalentii is geheel verschiJJend van 
die van de andere soorte!). Volgens 
GLA W & VENCES ( 1991) is deze opge
bouwd uit welluidende klanken en 
lijkt het op een Bombina-roep, ter
wijl het kwaken van andere schijftong
kikkers meestal weinig harmonieus 
klinkt. 

FYLOGENIE EN BIOGEOGRAFIE 
VAN DISCOGLOSSUS 
De evolutionaire afstammingsgeschie
denis (fylogenie) en de beschrijving 
van de verspreiding (biogeografie) vor
men een complex geheel. Hieronder be
discussieren we de bestaande opvattin
gen aan de hand van vooral 
vormgegevens (MAHALANOBIS, 1936; 
CAPULA & CORTI, 1993a) en genetisch 
onderzoek (NEI, 1972; LANZA et al., 
1987). 
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Tertiair 

Paleogeen 

Volgens CAPULA & CORTI ( 1993a) 
blijkt duidelijk dat bij Discog/ossus het 
verloop van de morfologische variatie 
in overeenstemming is met het verloop 
van de genetische variatie. De twee se
ries gegevens tonen duidelijk aan dat de 
vier soorten uit het westelijke 
Middellandse-Zeegebied aparte en van 
elkaar te onderscheiden groepen vor
men. Maar toch leveren de resultaten 
van morfologische metingen en enzy
mologisch onderzoek op sommige pun
ten een verschillend beeld op. Het be-

Onder-Paleogeen 

67 - I ,5 miljoen jaar 

67 - 25 miljoen jaar 
67 - 53,5 miljoen jaar 

Oligoceen 

Chattien 

Neogeen 

Mioceen 

Plioceen 

37 -25 miljoen jaar 

29 - 24 miljoen jaar 

25 - I ,5 miljoen jaar 

25 - I 0 miljoen jaar 

I 0 - I ,5 miljoen jaar 

Pontien I 0 - 5,2 miljoen jaar 

Messinien 6,6 - 5,2 miljoen jaar 

Villafranchien 4,2 - I ,5 miljoen jaar 
Onder-Villafranchien 4,2 - 2,8 miljoen jaar 

Pleistoceen 
Onder-Pleistoceen 
Midden-Pieistoceen 
Boven-Pleistoceen 

I ,5 miljoen jaar tot 8.000 jaar 
1,5 miljoen jaar tot 500.000 jaar 
500.000-140.00 jaar 
140.000-8000 jaar 

Holoceen 8000jaartotheden 

Tabel: Geologische perioden genoemd in de tekst, gerangschikt op 
volgorde van ouderdom gerekend vanaf heden. 
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langrijkste verschilpunt heeft betrek
king op D. monta/entii, die na analyse 
van morfologische meetgegevens over
eenkomt met D. sardus, maar die gene
tisch afwijkend is van de andere soor
ten. 
D. g. ga/ganoi en D. g. jeanneae staan 
in morfologisch opzicht ver van elkaar, 
maar zijn genetisch nauw verwant. De 
verschillen in resultaten tussen de ana
lyse van morfologische meetgegevens 

en de enzymologische analyses wijzen 
mogelijk op verschillende evolutionaire 
krachten die op deze twee verzamelin
gen van eigenschappen werken ( CAPU
LA & CORTI, 1993a). 
CAPULA & CORTI ( 1993a) wijzen erop 
dat de morfologische vartatte in 
Discog/ossus verklaard kan worden 
door een combinatie van ecologische en 
fylogenetische oorzaken. Dit wordt on
dersteund door de waameming ener
zijds dat soorten die genetisch sterk 
van elkaar verschillen, maar in hetzelf
de geografische gebied voorkomen, 
morfologisch sterk op elkaar lijken 
(bijv. D. montalentii en D. sardus) en 
anderzijds doordat soorten uit verschil
lende klimaatzones grote morfologi
sche verschillen vertonen, hoewel ze 
genetisch vrijwel hetzelfde zijn (bijv. 
D. g. ga/ganoi en D. g. jeanneae). 
De resultaten van verwantschapsanaly
ses op grond van 18 morfologische ken
merken volgens een speciale methode 
(homogeneous subset recoding: zie CA
PULA & CORTI, 1993b) wijzen op het 
bestaan van drie duidelijk van elkaar te 
onderscheiden evolutionaire en bioge
ografische groepen binnen Discog/os
sus. Er is een Sardijns-Corsicaanse af
stammingslijn (met D. montalentii en 
D. sardus) afkomstig van een voorou
derlijke groep, een lberische afstam
mingslijn (met D. g. ga/ganoi en D. g. 
jeanneae) afkomstig uit twee voorou
derlijke groepen, en een Siciliaans
Noordwest-Afrikaanse lijn (met D. p. 
pictus, D. p. auritus en D. p. scovazzi). 
Discoglossus pictus en D. galganoi 
worden als zustergroepen beschouwd 
hoewel ze ver uit elkaar liggende ge
ografische gebieden bewonen. Dit komt 
overeen met de huidige verspreiding 
van het geslacht in het westelijke 
Middellandse-Zeegebied en is ten dele 
in overeenstemming met de biochemi
sche analyse. Er moet echter op gewe
zen worden dat de evolutionaire ont-
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Discoglossus galganoi jeanneae. Sierra Nevada (Spanje). Foto: M. Capula. 

Discoglossus sardus. Het eiland Port-Cros (Zuid-Frankrijk). Foto: M. Capula. 
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wikkeling zoals verondersteld bij de 
Iberische soorten als een voorlopige 
theorie beschouwd moet worden, even
als de gesuggereerde fylogenetische 
verwantschappen met D. pictus (CAPU

LA & CORTI, 1993b). 
LANZA ( 1973) behandelde de oor
sprong en de geschiedenis van Disco
glossus en veronderste lde dat de groep 
in Europa ontstond in het warme 
Boven-Paleogeen en dat het daarom bij
na zeker een warmteminnend geslacht 
was: ' Het verspreidde zich tijdens het 
Pontien. Het geslacht overleefde de 
klimaatverandering die in het late 
Tertiair in het zuidelijke Middellandse
Zeegebied begon. Daar ontwikkelde het 
zich door isolatie in een aantal soorten 
waarvan de meeste zich tot op heden 
gehandhaafd hebben.' 
Op basis van enzymologische metingen 
en biogeografische gegevens uit de di
verse geologische tijdperken kunnen er 

Discoglossus monta/entii. Yizzavona (Corsica). 

verschillende veronderstellingen over 
de evolutie van de schijftongkikker
soorten in het westelijke Middellandse
Zeegebied gemaakt worden (LANZA et 
al. , 1984; CAPULA et al. , 1985). Een 
veronderste lling is dat de voorouders 
van D. montalentii Corsica zouden heb
ben bereikt vanuit het zuiden van 
Frankrijk in een periode in het 
Messinien dat de Middellandse Zee 
z ich zover had teruggetrokken dat er 
een verbinding over land bestond. Toen, 
zo' n 5,2 miljoen jaar geleden, de zee 
weer kwam opzetten, werden zij blij
vend ge·isoleerd van het vasteland van 
Europa. Discoglossus galganoi en D. 
pictus zouden zich ook apart hebben 
ontwikkeld door geografische isolatie 
in hun wijkplaatsen in respectievelijk 
Spanje en Afrika, waar zij zich tijdens 
het Boven-Plioceen (vroege Villafran
chien), ongeveer 3 rniljoenjaar geleden, 
hadden teruggetrokken. D. pictus en D. 

Foto: M. Capula. 
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sardus zouden later uit elkaar gegaan 
zijn. D. sardus heeft Sardinie vermoe
delijk vanuit ltalie bereikt - waar zijn 
voorouders waarschijnlijk tot in het 
Pleistoceen leefden (zie KOTSAKIS, 
1982a, 1982b) - via een landbrug toen 
de Tyrrheense Zee zich weer eens te
ruggetrokken had, ongeveer 2 miljoen 
jaar geleden (LANZA, 1983). Deze hy
pothese komt overeen met de duur van 
gescheiden ontwikkeling zoals ze met 
de formule van NEI ( 1975) geschat zijn 
(CAPULA et al., 1985). 
Een tweede veronderstelling houdt het 
er op dat in het westelijke 
Middellandse-Zeegebied de schijftong
kikkers veel eerder zijn ontstaan. D. 
montalentii zou ontstaan kunnen zijn 
toen de Sardijns-Corsicaanse landmas
sa los raakte, in een geologische perio
de tussen het Boven-Oligoceen en het 
Onder-Mioceen (zo'n 23 miljoen jaar 
geleden). De momenten van evolutio
naire splitsing zoals die door SARICH 
( 1977) zijn geschat (gecorrigeerd door 
MAXSON & MAXSON, 1979), komen 
veel beter overeen met deze laatste hy
pothese (CAPULA et al., 1985). 
Verder moet nog op de genetische diffe
rentiatie gewezen worden tussen de 
Siciliaans-Maltezer D. p. pictus ener
zijds en D. p. auritus en D. p. scovazzi 
uit de Maghreblanden anderzijds. Die 
komt neer op een isolatieduur van naar 
schatting 250.000 tot 700.000 jaar, af
hankeli jk van de gebruikte methode (de 
formule van Nei of de ijking van Sarich, 
herzien door Maxson & Maxson). Het 
bestaan van een verbinding tussen 
Afrika en Sicilie in het Pleistoceen is 
zowel ontkend (VAUFREY, 1929; 
SACCHI, 1961 ), als betwijfeld (LA GRE
CA, 1961 ), of aangenomen (PASA, 
1953). Het moment van uiteen gaan, ge
schat aan de hand van de genetische 
verschillen tussen D. p. pictus en de 
Afrikaanse ondersoorten, · vormt een 
sterke ondersteuning voor deze laatste 

veronderstelling (zie LANZA et al., 
1984; CAPULA et al., 1985). 
Als laatste punt behandelen we het en
zymologisch verschil tussen D. g. gal
ganoi en D. g. jeanneae dat volgens 
NASCETTI et al. (1986) overeenkomt _ 
met een splitsingsduur van 350.000 tot 
980.000 jaar, athankelijk van de ge
bruikte methode. Er moet nadrukkelijk 
op gewezen worden dat deze twee on
dersoorten weliswaar genetisch nauw 
verwant zijn (NASCETTI et al., 1986), 
maar toch grote morfologische ver
schillen vertonen ( CAPULA & CORTI, 
1993a). Recent onderzoek aan de struc
tuur van de roepen van de Spaanse 
schijftongkikkers heeft echter uitgewe
zen dat D. g. galganoi en D. g. jean
neue niet van elkaar te onderscheiden 
zijn op grond van hun kwaken (VEN
CES, pers. mededeling). Ook dit pleit 
voor een relatief recente splitsing zoals 
voorgesteld door NASCETTI et al. 
(1986). 

THE GENUS DISCOGLOSSUS (AMPHI
BIA: DISCOGLOSSIDAE) IN THE WES
TERN MEDITERRANEAN AREA: TAXO
NOMIC AND BIOGEOGRAPHICAL 
REMARKS 
Paleontological, phylogenetic and bioge
ographic information over the four species of 
the genus Discoglossus occurring in the west 
Mediterranean area (D. galganoi, D. monta
lentii, D. pictus, D. sardus) is summarized. 
The current ranges of these within the western 
Mediterranean area are: 
D. galganoi galganoi, western, central and 
southern regions of the Iberian Peninsula 
(north of the Guadalquivir River basin); D. 
galganoi jeanneae, southern regions of the 
Iberian Peninsula (south of the Guadalquivir 
River basin); D. montalentii, Corsica; D. sar
dus, Hyeres Islands, Corsica, Sardinia, 
Montecristo and Giglio islands (Tuscan 
Archipelago), fossil island of Monte 
Argentario (central Italy); D. pictus pictus, 
Sicily, Malta and Gozo; D. pictus auritus, 
Tunisia and Algeria (including Galita Island); 
D. pictus scovazzi, Morocco. 
Southern France and north-eastern Spain are 
inhabited by several populations of D. pictus, 
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but these appear to be allochtonous popula
tions, which may have originated from indivi
duals introduced from north-west Africa 
(Algeria). Phylogenetic analysis carried out by 
character recoding of a number of morphome
tric characters suggests that I) D. montalentii 
and D. sardus constitute a monophyletic 
group; 2) D. g. galganoi and D. g. jeanneae 
are diphyletic; 3) D. pictus and D. galganoi 
are sister groups, although the geographic 
areas they inhabit are widely separated. 
However, it must be stressed that the supposed 
diphyletism of the Iberian taxa (D. g. ga/ganoi 
and D. g. jeanneae) is interlocutory. 
Discog/ossus montalentii seems to be the most 
primitive living member of the genus, a con
clusion supported by the observation that this 
species shows osteological and behavioral 
features unique to the genus. Based on genetic 
and palaeo-biogeographic data, it is suggested 
that the ancestor of D. montalentii reached 
Corsica from southern France via the 
Messinian connection (5.2 million years ago). 
The origin of D. galganoi and D. pictus seems 
to have been more recent (probably during 
Lower Villafranchian, about three million 
years ago) and occurred in the Iberian and 
north-western African refugia respectively. 
Discog/ossus sardus could have reached the 
Sardo-Corsican area from Peninsular Italy -
where its ancestor probably survived until the 
Pleistocene - over a Tyrrhenian land bridge 
about two million years ago. 
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Yrouwtje van Clwmaeleo p. parsonii. Foto: M. Kuypers. 
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Chamaeleo parsonii in het wild en 
in het terrarium 

INLEIDING 
Parson's kameleon ( Chamae/eo parso
nii, tegenwoordig Calumma parsonii) is 
met een totale lengte van 70 em de 
grootste kameleonsoort ter wereld. Er 
wordt wei eens beweerd dat Furcifer 
oustaleti de grootste kameleon ter we
reid is, maar volgens mij wordt die niet 
Ianger dan 50 em. In die gebieden van 
Madagascar waar het regenwoud nag 
intact is, komt C. parsonii nog vrij alge
meen voor. Dit is vooral het geval in het 
noorden van Madagascar. 
Van C. parsonii is een ondersoort be
schreven: Chamae/eo parsonii cristifer. 
Volgens mijn waarnemingen op 
Madagascar zijn er misschien nag twee 

ondersoorten van C. parsonii. Aange
zien deze nag niet officieel beschreven 
zijn, hebben ze oak nog geen weten
schappelijke naam. In di t artikel noem 
ik ze C. parsonii 'geelbek' en C. parso
nii 'speciaal' . 

ALGEMENE BESCHRIJVING 
Het meest opvallende kenmerk van 
deze kameleonsoort is bij de mannetjes 
het bezit van uitsteeksels op de neus. 
Zowel het mannetje als het vrouwtje 
hebben een helm op hun kop. De ge
middelde Iengle van een mannetje is 50 
em en van een vrouwtje 45 em. Hiervan 
is 40% voor de staart. 
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Gedurende her jaar heersen er volgens 
mij de volgende temperaturen: 

JFMAMJ JASOND 
In °C maximum 36 35 35 33 30 28 29 27 29 30 32 33 
ln °Cminimum 2020181712 8 111 2 13 13 16 17 

Een jong mannetje Clwmae/eo p. cristifer. Foto: M. Kuypers. 
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BESCHRIJVING VAN DE VER
SCHILLENDE ONDERSOORTEN 
Chamaeleo parsonii parsonii. Een vol
wassen mannetje heeft een Jjchtblauw 
lichaam met enkele lichtzwarte strepen, 
een gele vlek van ongeveer 1,5 em ach
ter beide voorpoten en gele ogen. Bij 
het vrouwtje zijn het lichaam en de 
ogen grasgroen en zit er soms een gele 
vlek achter de voorpoten. 

C. p. cristifer. Het mannetje heeft een 
groen lichaam met gele strepen of een 
oranje vlek van enkele centimeters op 
de zijkant. De ogen zijn groen. Her 
vrouwtje lijkt erg vee! op het vrouwtje 
van C. p. parsonii maar de kop van C. p. 
cristifer is war smaller. 

C. parsonii 'geelbek'. Dit is de grootste 
ondersoort welke een totale lengte van 
70 em kan halen. Bij het mannetje zijn 
zowel het lichaam als de ogen hemels
blauw. De bek, de bovenkant van de 
helm en de rugkam zijn gee! van kleur. 
Het vrouwtje heeft hetzelfde uiterUjk 
als het vrouwtje van C. p. parsonii. 

C. parsonii 'speciaaJ ' . Deze ondersoort 
is het minst opvallend gekleurd. Het 
mannetje heeft een grauwgroen tot 
olijfgroen lichaam. De ogen hebben de
zelfde kleur. Bij her vrouwtje zijn her li
chaam en de ogen be ige tot groen. 
De beschrijvingen hebben allemaal be
trekking op volwassen dieren. De ver
schillen tussen de ondersoorten zijn 
goed te zien op de foto's. 

VERZORGING OP MADAGASCAR 
Op de Marozevo farm te Madagascar, 
waar ik op dit moment werk, worden de 
dieren in grote serres van fijn gaas ge
houden. De grootste kooien heeft als af
metingen 10x6x4 m (lxbxh). Deze serre 
wordt voor de kweek gebruikt en bevat 
ten hoogste I 0 dieren. De andere drie 
serres hebben allemaaJ dezelfde afme
tingen, 6x3x2 m (lxbxh). In elk van 
deze serres zitten ongeveer dertig die
ren van een ondersoort. De dieren wor
den drie keer per week gevoerd met 
sprinkhanen of bidsprinkhanen (het 
favoriete voedsel), die door de 
plaatselijke jeugd gevangen worden. 
De serres zijn zo beplant met struiken 
en bananenbomen dat er naast scha
duwrijke plekken ook zonnige plekken 
zijn. De relatieve luchtvochtigheid 
schommelt tussen 69% en 93%. 
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Mannetje Chamae/eo p. par.wnii. 

Mannetje Clwmae/eo parsonii 'geelbek'. 

Mannetje Chamaeleo parsonii 'spcciaal '. 
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Foto: M. Kuypers. 

Foto: M. Kuypers. 

VERZORGING IN HET 
TERRARIUM 
In het terrarium mag men nooit meer 
dan een mannetje verzorgen omdat elk 
mannetje het gehele terrarium als zijn 
territorium zal beschouwen. Een paar
tje, of een mannetje en twee vrouwtjes, 
moet mjnste ns in een terrarium met als 
afmetingen 150x80x I 00 e m (lxbxh) 
verzorgd worden. Het is volgens mij het 
beste om het terrarium te verlichten en 
te verwarmen met zogenaamde metaal
j odide lampen. Deze lampen zijn vrij 

Yrouwtje Chamaeleo parsonii · geelbek'. 
Foto: M. Kuypers. 

pnJZtg maar geven naast warmte oak 
UY-straling af. Er moet echter wei min
ste ns een koele plek in het terrarium 
zijn. De relatieve luchtvochtigheid 
moet tussen 70% e n 90% schommelen. 
Het is verstandig om pas aangekomen 
kameleons tegen ingewandswormen te 
behande len. 
Er moet jaarlijks een rustperiode van 
anderhalf tot twee maanden gegeven 
worden waarin de temperatuur overdag 

Foto: M. Kuypers. schommelt tussen I8°C en 22°C en 
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's naehts tussen l4°C en l 8°C. De die
ren zijn geen moeilijke eters. Trek
sprinkhanen, veldkrekels en jonge mui
zen worden allemaal graag gegeten. 
Men moet wei oppassen dat men de ka
meleons niet te vee! voert omdat er ver
vetting kan optreden. lk verrijk al het 
voedsel met Gistoeal. 

YOORTPLANTING 
Op Madagascar wordt met drie van de 
vier vormen van C. parsonii gekweekt. 
Met C. p. cristifer wordt nog niet ge
kweekt omdat op de Marozevo farm ai
leen nog juveniele exemplaren verzorgd 
worden. Paringen vi nden plaats tussen 
januari en april, het is dan zomer op 
Madagascar. De vrouwtjes begraven de 

Een Chamae/eo p. parsonii van ongeveer tien dagen oud. 
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Foto: M. Kuypers. 

eieren tussen maart en mei. De eieren 
overwinteren in de grand Uuni en juli) 
en komen in november of december uit. 
Een legsel varieert in grootte van 20 tot 
40 eieren. Pasgelegde eieren zijn onge
veer twee em lang. Pasgeboren jongen 
zijn zeven em lang en beige tot rood van 
kleur. Gelijk na het uitkomen vervellen 
de jonge C. parsonii. Ze eten dan ook at 
termieten. Bij een lengte van 15 em be
ginnen ze de kJeur van de volwassen 
dieren te krijgen. Na twee tot drie jaar 
zijn ze geslachtsrijp. C. parsonii kan 
ongeveer acht jaar oud worden. 

SLOTOPMERKINGEN 
C. parsonii is een van de minst agres
sieve kameleonsoorten. Een mannetje 
en een of twee vrouwtjes kunnen het 
he le jaar in een terrarium gehouden 
worden. Deze soort kan een voor een 
kameleon vrij hoge leeftijd bereiken en 
is at met at een voor het terrarium rede
lijk gesehikte soort. Chamaeleo globi
fer en Chamaeleo oshaugnessyi kunnen 
op dezelfde manier verzorgd worden. 
KLAVER & BOHME ( 1986) hebben de 
systematiek van de kameleons veran
derd. Volgens deze auteurs is de juiste 
naam van C. parsonii, Calumma parso
nii. 

CHAMAEL£0 PARSON/I IN THE WILD 
AND CAPTfYITY 
Parson's chameleon (Ciwmae/eo parsonii, 
more recently Calumma parsonii) has, until 
recently, been divided into two subspecies: 
Clwmaeleo parsonii parsonii and Chamae/eo 
parsonii cristifer. While working on 
Madagascar, I became convinced there arc 
two more forms. I call them Chamae/eo par
sonii 'geelbek ' and Clwmae/eo parsonii 'spc
ciaal'. The forms are distinguished primarily 
in the colour of the adult males. Clwmaeleo 
parsonii 'geelbek ' is clearly larger than the 
other subspecies; it can reach a total length of 
70 em while the adult males of the other forms 
only average 50 em in length. On Madagascar 
these animals are kept in large wire cages. 
Their diet comprises locusts and praying man
tises. Several males and females can be kept 
together in one cage. ln a terrarium a maxi
mum of one male and a few females can be 
kept. In Madagascar these animals mate in 
January. They lay their eggs between March 
and May and the eggs hatch in November and 
December. The newly hatched young are 
about seven em long and red in colour. They 
are sexually mature at an age of two to three 
years. 

LITERATUUR 
KLAVER, C. & W. BOHME, 1986. 
Phylogeny and classification of the 
Chamaeleonidae (Sauria) with special refe
rence to hemipenis morphology. Bonn. zool. 
Monogr. 22: 1-64. 
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Temperatuur en kweeksucces met de 
Hoektandsalamander van Leech 
(Hynobius leechii) 

INLEIDING 
Enige jaren geleden publiceerden Frits 
van Leeuwen en Rens Vos in Lacerta 
onder andere hun kweekervaringen met 
Hynobius leechii (VAN LEEUWEN & VOS, 

1991 ). Over de voortplanting schreven 
ze dat de salamanders zich in het eerste 
jaar na de metamorfose al voortplantten. 
De voortplanting nam de eerste paar 
jaar nog toe naarmate de vrouwtjes ou
der en omvangrijker werden. Na 1987 is 
het voortplantingssucces van de sala
manders afgenomen en is nu zo goed als 
gestopt (pers. med. Van Leeuwen en 
Vos). Wat hiervan de oorzaak kon zijn, 
was een raadsel, en de auteurs vroegen 
dan ook in hun artikel om tips of kennis 
die ertoe zouden kunnen bijdragen de 
kweek weer op gang te helpen. 
In dit stukje wil ik reageren op hun op
roep, en verslag doen van mijn ervarin
gen met het tot voortplanting brengen 
van H. /eechii. Voor een beschrijving en 
andere wetenswaardigheden over deze 
salamander wil ik verwijzen naar vAN 

LEEUWEN & VOS ( 1991 ). 

HUISVESTING 
Het terrarium stand zowel bij Van 
Leeuwen, Vos als bij mijzelf in een on
verwarmde koele kamer, waar de bui
tentemperatuur de binnentemperatuur 
sterk bei"nvloedt. De inrichting van het 
terrarium bestaat vanwege de grate be
hoefte aan vocht bij deze salamanders 
uit een zeer vochtig landgedeelte en een 
watergedeelte. Deze dieren zijn het 
grootste gedeelte van het jaar op het 
land te vinden. In november gaan de ge
slachtsrijpe mannetjes het water in, 
waar ze tot vroeg in het voorjaar verblij-

ven. In deze periode planten de dieren 
zich voort. Enige tijd nadat ze het water 
zijn ingegaan, krijgen de mannetjes een 
in verticale richting verbrede staart, een 
opgezwollen cloaca en een Iicht grijs
achtige keel. De vrouwtjes gaan later 
het water in, en korte tijd daama is aan 
hun opgezette en wat rozig gekleurde 
achterlichaam te zien dat de eieren zich 
in hun lichaam beginnen te ontwikke
len. 

ERVARINGEN 
Begin maart 1990 zetten twee vrouwtjes 
bij mij voor het eerst legsels af (elk be
staande uit twee eierzakken), die ogen
schijnlijk door meerdere mannetjes 
werden bevrucht. Groot was de teleur
stelling toen bleek dat van het eerst af
gezette legsel slechts drie, en van het 
tien dagen later afgezette legsel geen 
enkel ei in de eierzakken bevrucht was. 
Het jaar daarop zetten beide vrouwtjes 
in dezelfde periode weer eierzakken af, 
die door meerdere mannetjes bevrucht 
werden. Het resultaat was gelijk aan dat 
van het jaar daarvoor: slechts het eerst 
afgezette legsel bevatte enkele bevruch
te eieren. Aile legsels werden bij een 
watertemperatuur van l5°C afgezet. 
Een van de mogefijke conclusies uit het 
bovenstaande was dat het sperma van de 
mannetjes niet van die kwaliteit was dat 
aile eieren erdoor bevrucht konden wor
den. 
De enige keren dat deze salamanders 
zich wei goed hadden voortgeplant, was 
bij Van Leeuwen en Vos in de winter 
van 198311984 tot en met de winter van 
198611987. Ze schreven dat zij de in
druk hadden dat in koudere winters 
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Legsel van Hynobius /eechii. 
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meer vrouwtjes eierzakken afzetten dan 
in zachtere winters. In de zeer strenge 
winters van 1985/ 1986 en 1986/1 987 
zorgden de salamanders bij beide au
teurs voor een grate produktie van ei
eren, waar zich vele Iarfjes uit hebben 
ontwikkeld. 
Ui tgaande van dit gegeven ben ik in hel 
najaar van 1991 de dieren bij lagere 
temperaturen gaan houden. 

LAGETEMPERATUUR 
Omdat het terrarium al in een koele ka
mer stand en er geen koudere plaats in 
huis te vinden was, zijn de salamanders 
begin oktober met terrarium en al naar 
buiten verhuisd. Hjer hebben ze onge
veer tot half december gestaan. Daarna 
werd er nachtvorst voorspeld. Om te 
voorkomen dat ik de salamanders ui t hel 

Foto: Ad Bouwman. 

ijs zou moeten hakken, heb ik ze toen 
binnengehaa1d. De laatste weken dat de 
dieren buiten hadden gestaan, schom
melde de temperatuur in het terrarium 
tussen de 3° en 6°C. De mannetjes zaten 
in het water en de vrouwtjes op het land. 
Zowel de mannetjes als de vrouwtjes 
waren bij deze temperaturen weinig ac
tief. De temperatuur · in het terrarium 
was bij het binnenha1en 6°C. Eenmaal 
binnen, begonnen de salamanders, 
vooral toen de temperatuur enkele gra
den Steeg, weer actiever te worden. De 
mannetjes kregen bij mij normaal eind 
december, en nu begin januari , de voor 
hen in de paartijd beschreven kenmer
ken. De oorzaak voor deze kJeine ver
traging kan de te lage temperatuur ge
weest zijn. De vrouwtjes zetten de 
eierzakken niet zoals gewoonlijk begin 
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maart af, maar eind maart en begin 
april. De mannetjes hadden in deze pe
riode weinig interesse meer in de leg
sels, en deze bleven dan ook onbe
vrucht. Wei zwommen ze tijdens het 
afzetten van de e ierzakken onrustig om 
de vrouwtjes heen, maar een poging om 
de eieren te bevruchten ondernamen ze 
niet. 
Ondanks het slechte resultaat is dit ex
periment zeker niet z inloos geweest. Er 
kwam duidelijk naar voren dat de voort
planting door lage temperaturen ver
traagd wordt en dat dit in sterkere mate 
het geval is bij vrouwtjes dan bij man
netjes. Het gevolg van lage temperatu
ren is dat de eieren in het lichaam van de 
vrouwtjes zich te langzaam ontwikke
len. Tegen de tijd dat de eieren legrijp 
zijn, is het sperma van de mannetjes 
waarschijnlij k al zo in kwaliteit afgeno
men dat dit niet of nauwelijks meer tot 
bevruchten in staat is. Of dat, zoals ik nu 
gezien heb, de mannetjes zelfs geen po-

Mannetje Hynobiu.1· leechii dat geursporen afzet aan cen thermometer. 
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ging meer onderne men om de eieren te 
bevruchten. We zien hier dus dat de 
voortplantingscyclus van de mannetjes 
wellicht niet synchroon liep met die van 
de vrouwtjes. Misschien dat dit te ver
helpen zou zijn door de dieren in de pe
riode dat de eieren zich in de vrouwtjes 
ontwikkelen, en de spermatogenese 
(zaadvorming) bij de mannetjes plaats
vindt, bij hogere temperaturen te hou
den dan de jaren daarvoor in deze perio
de. Hierdoor wordt de e i-ontwikkeling 
versneld en zijn de eieren dus eerder le
grijp. Bij de mannetjes zou het kunnen 
dat een hogere temperatuur hun vrucht
bare periode versne lt en dus verkort. 
Toch leek het me interessant om deze 
theorie aan de praktijk te toetsen. 

HOGE TEMPERATUUR 
Begin januari 1993 was aan de vrouw
tjes duidelijk te zien dat de eieren zich 
in hun lichaam aan het ontwikkelen wa
ren. Vanaf dat moment heb ik de tempe-

Foto: Ad Bouwman. 
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ratuur in bet terrarium binnen drie da
gen van 10° naar l5°C verhoogd. Het 
resultaat hiervan was dat eind januari 
bet eerste legsel werd afgezet waarvan, 
op een ~nkel ei na, aile eieren bevrucht 
waren. Het tweede legsel werd afgezet 
op 8 februari. Hiervan was ongeveer 
40% van' de eieren bevrucht. Dit zou 
erop kunnen duiden dat bet sperma bij 
de door mij gehouden dieren in deze tijd 
al in kwaliteit aan bet afnemen was. Na 
deze ervaringen was ik ervan overtuigd 
dat de mannetjes de laatste twee weken 
van januari zeker vruchtbaar waren 
(waarschijnlijk eerder). Dus moest ge
probeerd worden de vrouwtjes zover te 
krijgen dat zein deze periode hun eier
zakken afzetten. 

GELEIDELIJKE TEMPERATUUR
VERHOGING 
Vanaf begin november 1993 waren de 
mannetjes geleidelijk aan steeds meer in 
bet water te zien. Op 7 december telde 
ik zeven mannetjes, die al geruime tijd 
in het water verbleven. Enkele dagen la
ter zaten er drie vrouwtjes in bet water. 
Op 15 december zag ik aan twee vrouw
tjes dat de eieren zich in hun lichaam 
begonnen te ontwikkelen. Hiema heb ik 
de temperatuur in het terrarium, die in 
deze peri ode tussen 7° en I ooc schom
melde, langzaam verhoogd, totdat deze 
begin januari l5°C was. 
Op 13 januari 1994 zag ik twee manne
tjes steeds op dezelfde plaatsen geur
sporen afzetten. Dit gedrag vertonen de 
mannetjes aileen korte tijd voordat de 
vrouwtjes hun legsels afzetten. De ove
rige mannetjes verbleven in de buurt 
van de twee, nu zeer dikke, vrouwtjes. 
Waarschijnlijk zetten deze mannetjes 
ook geursporen af. Regelmatig zag ik 
deze dieren golvende bewegingen rna
ken met bet lichaam en de staart. Dit ge
beurde niet op vaste plaatsen, maar in de 
directe omgeving van vrouwtjes die leg
rijpe eieren droegen. Hier reageerden de 

vrouwtjes zo te zien niet op. Ze hadden 
meer interesse voor de plaatsen waar de 
mannetjes op vaste plekken hun geur
sporen afzetten. 
Op 14 januari ontdekte ik twee legsels 
op deze plaatsen. Het ene legsel bevatte 
ongeveer 80 eieren, waaruit zich later 
zo' n 65 larfjes hebben ontwikkeld. Het 
andere bevatte zeer kleine eitjes, die niet 
levensvatbaar bleken te zijn. De eerste 
dagen waren de mannetjes veel in de 
buurt van bet goede legsel te zien. Soms 
ondemamen ze nog pogingen om de ei
eren in de zakken te bevruchten. Na en
kele dagen verminderde dit gedrag, en 
na zes dagen besteedden ze geen aan
dacht meer aan de eieren. Na veertien 
dagen heb ik de eierzakken uit bet terra
rium verwijderd en in een ander aquari
um ondergebracht. Ik hield bet legsel bij 
een gemiddelde temperatuur van l5°C. 
De minimumtemperatuur was l2°C en 
de maximumtemperatuur l7°C. De eer
ste larfjes kwamen op 6 februari uit bet 
ei, en ze verlieten 12 februari de eier
zakken door de opening aan de onder
kant daarvan. Op 22 februari hadden de 
meeste larven de eierzakken verlaten. 
Een probleem op het moment dat de lar
ven de eierzakken verlieten, was een 
laag ijs op de sloten en plassen. 
Hierdoor kon ik buiten geen kleine 
voedseldiertjes vangen. Het gevolg was 
dat er elke dag een paar larfjes stierven. 
Dit waren voornamelijk de kleinere. De 
wat grotere uit de eierzakken gekomen 
larven aten meteen al kleine wormpjes 
tubifex. Deze larfjes groeiden dan ook 
zeer voorspoedig. Nadat de dooi was in
gevallen en bet ijs verdwenen, kon ik 
weer aan voldoende klein voer komen, 
en stierven er daama geen larven meer. 
De ouderdieren zijn eind januari onder
gebracht in een ander terrarium dat niet 
verwarmd is. Op 2 februari zag ik de 
mannetjes weer geursporen afzetten 
(watertemperatuur l2°C). Vrouwtjes 
die eierzakken moesten afzetten, kon ik 
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niet ontdekken. Tot mijn verbazing zag 
ik op II maart I994 enkele larfjes in het 
aquarium bij de ouderdieren zwemmen. 
Na enig zoeken vond ik tussen stenen 
verborgen een klein Iegsel, waarvan nog 
enkele larven in de eierzakken zaten. 
Dit legsel teide slechts, net als het ande
re goede legsel, enkele onbevruchte ei
eren. De eerste larven van dit jaar 
( 1994) metamorfoseerden begin mei bij 
een lengte van circa 48 mm. 

CONCLUSIES 
Samengevat kan gesteld worden dat de 
paringsactiviteit bij H. leechii in water 
van onder de 1 0°C begint. Ik heb de in
druk dat er bij hogere temperaturen 
minder dieren het water ingaan. Dit 
komt overeen met de ervaringen van 
Van Leeuwen en Vos, die schreven dat 
zij de indruk hadden dat in koudere win
ters meer vrouwtjes eierzakken afzetten 
dan in zachtere winters. Verder lijkt het 
er sterk op dat een temperatuurstijging 
in de periode dat de eieren zich in de 
vrouwtjes ontwikkelen noodzakelijk is. 
Omdat de salamanders zowel door Van 
Leeuwen, Vos als door mij in een ruim
te worden gehouden waar de buitentem
peratuur de binnentemperatuur sterk 
benvloedt, lijkt het meestal te koud te 
zijn in deze peri ode voor een juiste syn
chronisatie van de mannetjes en vrouw
tjes. De keren dat H. leechii zich in het 
verleden wei goed heeft voortgeplant, 
zouden het gevolg kunnen zijn van een 
toevallige samenioop van omstandighe
den. Nauwkeurige temperatuurgege
vens van de periode dat de eieren zich in 
de vrouwtjes ontwikkelen en van de pe-

riode van de spermatogenese bij de 
mannetjes, zijn niet bijgehouden. Of de 
hier beschreven methode de omstandig
heden in de natuur meer benadert, is mij 
niet bekend. Wei blijkt dat H. leechii 
zich onder deze condities nu twee jaar 
achtereen heeft voortplant. Ik hoop dan 
ook dat deze reactie ertoe zal bijdragen 
dat deze in terraria zeldzame salaman
der door het kweken voor de liefbebbe
rij behouden zal kunnen worden. 

TEMPERATURE AND BREEDING SUC
CESS IN HYNOB/US LEECH/I 
A reaction is given to the diminishing breeding 
success of H. leechii in captivity. This sala
mander bred very successfully from the winter 
of 1984/85 to the winter of 1986/87. After this 
period breeding declined and later more or less 
stopped. The females still produced egg-sacks 
which the males tried to fenilise. However, 
most eggs in the sacks remained infenile. 
From this it was concluded that the males· 
sperm was of poor quality. In order to tind out 
why this happened I kept the salamanders for 
several years at a temperature lower than was 
formerly the case. After this it appeared that 
the breeding cycle of the males was no longer 
synchronous with that of the females. By the 
time that the females were ready to lay their 
clutches. the sperm quality in the males was so 
reduced that they were no longer able to feni
lise the eggs. In order to overcome this pro
blem I now keep the females at a warmer tem
perature during the period that the eggs are 
developing in their bodies. This has led to a 
more rapid development of the eggs which are 
now able to be laid during the males' breeding 
season. 
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Vrienden van het Laboratorium voor 
Reptielen en Amfibieen van het Museum van 
Natuurlijke Historie te Parijs. 
De uitgave van dit blad wordt financieel on
dersteund door bovengenoemde vereniging. 
Dit is· de reden waarom, althans voorlopig, ai
leen artikelen geplaatst worden die door me
dewerkers van dit museum zijn geschreven, 
dan wei handelen over dieren die afkomstig 
zijn uit de collectie van dit museum. 
Doel van het blad is om artikelen te plaatsen 
over onderzoek aan aile aspecten van de her
petologie. Gezien de eerder genoemde restric
ties betreffende auteurs zullen er voorlopig 
echter voornamelijk stukken geplaatst worden 
over taxonomie. 
Dit blijkt ook uit het eerste nummer, dat voor 
90% wordt gevuld met een checklist van de 
bekende levende schildpaddensoorten en on
dersoorten. In volgende nummers zullen 
checklisten verschijnen van andere groepen 
reptielen en amfibieen. 
Het verschijnen van weer een nieuw profes
sioneel herpetologisch tijdschrift geeft wei 
aan dat er in dit wereldje het nodige gebeurt. 
Vaak zijn het zaken van academisch belang 

Over een periode van vijf jaar zijn in de reeks 
Courier Forschungsinsitut Senckenberg drie 
delen verschenen (I 16, 140 en 167) die een in
gang geven tot een aantal deelgebieden binnen 
de herpetologie door middel van een opsom
ming van bibliografieen. Een bibliografie 
wordt daarbij door de auteur gedefinieerd als 
een werk dat op zijn beurt minstens honderd 
referenties bevat. Het is prijzenswaard dat 
naast de gewone artikelen en boeken, ook 
proefschriften en in eigen beheer uitgegeven 
publikaties zijn opgenomen, evenals aparte 
hoofdstukken uit boeken waarbij de titel niet 
direct zou doen vermoeden dat er ook herpeto
logische informatie in te vinden is. Men kan 
zoeken op auteur, genus, soort en op onder
werp. 
Deel I behandelt algemeen herpetologische 
werken en publi katies over zoogeografie, 
oecologie, morfologie, taxonomie, ontwikke
ling, gedrag, ziekten en terrariumhouderij, in 
het totaal 1133 stuks. Deel II telt meer dan 900 
publikaties, waarbij de nadruk ligt op fysiolo-

die de amateur weinig le bieden hebben, zoals 
de in dit tijdschrift aangehaalde discussie of de 
familie der Emydidae (echte moerasschild
padden) bestaat uit de subfamilies Emydinae 
en Batagurinae, of dat de laatste de familiesta
tus zou moeten krijgen (Bataguridae). 
Nuttig van deze checklist is dater achter iede
re soort een verwijzing staat naar recente lite
ratuur over die soort. De literatuurlijst bevat 
zodoende 692 referenties. 
Nieuw in dit blad is de wijze waarop het com
mentaar van de referenten op de ingezonden 
artikelen wordt verwerkt. Gewoonlijk Ievert 
een referent commentaar, datal dan niet in het 
artikel wordt verwerkt zonder dat de lezer 
weet welke discussie er aan de publikatie van 
het stuk vooraf is gegaan. In dit blad wordt het 
commentaar van de referenten (in dit geval 
drie) achterin afgedrukt. Op die manier krijgt 
men meteen kijk op de huidige inzichten en 
controversen over een bepaald onderwerp. Zo 
hebben de referenten op maar liefst 38 punten 
commentaar op de naamgeving en taxonomie 
die in deze checklist gehanteerd worden. 
Een blad, denk ik, voor de professionele her
petoloog dat het verdient om met een oog door 
de terrariumhouder bekeken te worden. 

Ron de Bruin 
66 Belsize A venue, Carnegie, 

Melbourne, 3163 Victoria, Australia 

gie, biochemie, genetica en gif van in het bij
zonder slangen. Deel III besluit de serie met 
402 paleoherpetologische bibliografieen 
waarin verwijzingen betreffende aile aspecten 
van fossiele amfibieen en reptielen, alsmede 
een aanvulling op de eerdere twee delen met 
nog eens 355 vermeldingen. Uit de aard der 
zaak betreft het merendeel werken uit de twee
de helft van ooze eeuw. 

De echte boekenworm zal zijn hart kunnen op
halen, de wat meer oppervlakkig gelnteres
seerde lezer wordt misschien iets teleurge
steld, aangezien men slechts een ingang tot 
een ingang vindt, en omdat de geciteerde lite
ratuur in Nederland niet altijd beschikbaar zal 
zijn. Maar onder het motto dat men nooit te
veel van een onderwerp kan af weten, lijkt het 
geen kwaad te kunnen deze delen eens in te 
zien. 

H.A.J. in den Bosch 
Zoologisch Laboratorium, R.U. Leiden 

Postbus 9516, 2300 RA Leiden 
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Gegarandeerd vers, 
door geheel Nederland! 
Levende insekten en wormen 
zijn een uitstekend voedsel voor 
vogels en andere insekten
eters, maar ook zeer geschikt 
als visvoer of aas. Toch zijn ze 
lang niet overal verkrijgbaar in 
de speciaalzaken. Daarom 
verzorgt I nsekt Expresse al 
sinds 1988 postorder-levering 
door geheel Nederland. Een 
ruim assortiment, zorgvuldig 
verpakt, gegarandeerd versl 
Kijkt u de prijslijst er maar op 
na. 

EENVOUDIG 
BEST ELLEN: 
Telefonisch: bel 033-550136 en 
de antwoordcentrale noteert uw 
bestellingl U kunt bellen van 
maandag tim vrijdag, van 8.00 
tot 18.00 uur. 
Schriftelijk: met gebruikmaking 
van de BESTELCOUPON die u 
bij iedere zending aantreft, of 
d.m.v. een briefje naar onze 
vestiging in Harderwijk. 

lnsekt Expresse I B. Adema 
Postbus 1 07 4 

FRANKO 
THUISBEZORGD: 
Uw bestelling wordt wekelijks 
op dinsdag verwerkt, zodat u 
die op woensdag thuis ont
vangt. Daarom moet uw bestel
llng uiterlijk op dlnsdag v66r 
11 .00 uur genoteerd zljn, maar 
liever een dag eerderl Uiteraard 
kunt u op andere dagen bestel
len voor levering in de volgende 
week. (Uitzonderingen hierop 
i.v.m. jonge dieren etc. even
tueel in overleg.) Vasta verzend
kosten voor iedere levering 
f 7,50. 

BETALING: 
Daarvoor geldt een eenvoudige 
afspraak: wij leveren snel en 
zonder vertragingen, dus u 
betaalt de bijgesloten faktuur 
per omgaande. Habben wij op 
het moment dat u opnieuw 

3840 BA HARDERWIJK bestelt nog geen betaling 
bestel- en infolijn: 033-550136 ontvangen, dan wordt levering 

in afwachting daarvan uit
gesteld. 

DIREKT VAN 
DE KWEKERIJ 
NAAR U THUIS! 

PIU"II 
4,10 
~00~==~~~--------------~~ 

U,OO .... LW-&H 
I' 30,00 per doosje a 50 gram 

per doosje a 100 gram 
WIKHAN.N ......,. per doosje A 500 gram 
doosje • 10 sluks I middel formaal 7 10 per doosje A 1000 gram 
5 doosjes (50 st.) I middel lormaal :aa:oo t"::::::==::=:::-::':":": _______ _::..:..::.:~ 
doosje l 10 sluks I grool lormaal 10,00 UUZaM.-LW-0 

(~- 5 doosjes (50 st.) I grool lormaal 42,10 per doosjo a 25-30 sluks 
per doosje A 1 00 gram 

LAIIYDI ' PIU"II per doosje A 500 gram 
a 20 sluks 11,00 per doosja A 1000 gram 
a 40 sluks 11,00 t-:=:=:==:-:-:~------------.:..:.::.:..=i 
a 50 sluks II 00 UQUW-·N 
a 250 sluks :111:00 (gewone _of dondrobaana's) 
A 1000 sluks 110 00 per dooStO a 15 Sluks 

L . zachla roodlgoel-kleurijje Y1 indona~e . ) per doosje A 45 sluks 
t=::::-::::-:::~~-;_ __ ..:_ ___ _,:.:.J per doosje a 90 sluks 

per doosje A 450 sluks 



J.J. Leunisse 
Kapelstraat 11 
4817 NX Breda 
Tel. 076 - 71 42 44 
Fax 076 - 71 73 08 

Reptielen 
Amfibieen 
Terraria 

AHERPETOLOGIE 
TERRA!!!!P 

Complete inrichting 
Voedselpreparaten 

AHERPETOLOGIE het antwoord op a/ uw vragen 
TERRA!!!!P op herpetologisch gebied ... 

Openlngstljden: Aileen op zaterdag van 09.00-17.00 uur of ma-vr na afspraak 




